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Socialnämnden

Revidering av ersättning hemtjänst
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att
1. fastställa ersättningen till utförare inom hemtjänsten från och med den
1 maj 2017 till:
460 kr/utförd timme till privat utförare av service och omvårdnad,
450 kr/utförd timme till kommunal utförare av service och omvårdnad,
2. ge socialkontoret i uppdrag att ta fram en ny ersättningsmodell som ska
gälla från 2018-01-01.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden beslutade, § 9, 2017-01-24 om ersättning till utförare inom
hemtjänsten att gälla from januari 2017. I tjänsteutlåtandet framgick att den
föreslagna ersättningen var tillfällig och att en ny modell skulle tas fram, vilken
beräknades vara klar i maj 2017.
I arbetet med ny modell har det visat det vara svårt att få fram en ny hållbar
ersättningsmodell till maj. Därför är föreslagna timersättningar att betrakta som
en tillfällig lösning, att gälla året ut och att arbetet med ny modell ges till
förvaltningen, som ett förnyat uppdrag.
Den tillfälliga ersättning som föreslås har tagit hänsyn till att ersättning för
dubbelbemanning inte längre utgår samt att en ny typ av kringtid hos kund har
uppkommit som en konsekvens av den nya beräkningsmodellen IBS.
Volymen beställd och utförd hemtjänst har sedan 2012 ökat markant utan
demografiska egenskaper som förklaring. För att komma till rätta med de ökade
volymerna har åtgärder vidtagits. En ny tidsberäkningsmodell, individuell
behovsanpassad segmentering, (IBS) har införts. IBS beaktar individens behov
och i vilket sammanhang insatser utförs. Syftet är att öka träffsäkerheten mellan
beställd och utförd tid samt förbättra följsamheten till riktlinjer för insatser i
ordinärt boende. Biståndshandläggare bedömer inte längre behov av
dubbelbemanning och gör därmed ingen sådan beställning till utförarna. De har
själva att avgöra behov av dubbelbemanning utan att få ersättning.
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Dessutom har det tillkommit en ny typ av kringtid hos kund. Den bedömda tiden
enligt IBS tar hänsyn till den enskildes behov, inte övrig tid exempelvis att
komma in och hälsa, hänga av sig ytterkläderna, tid då kund själv utför moment
under en insats.
Den nya ersättning som föreslås är framräknad på så sätt att kringtiden ökas från
30 % till 40 %, att täcka dels den nya kringtiden och förlust av ersättning för
dubbelbemanning.
Det betyder föreslagna höjningar från:
441kr/utförd timme till 460 kr/utförd timme till privat utförare av service och
omvårdnad (gäller ej där insats utförs av anhöriganställd).
430 kr/utförd timme till 450/utförd timme till kommunal utförare av service och
omvårdnad (gäller ej där insats utförs av anhöriganställd).
Den nya ersättningen föreslås börja gälla från 2017-05-01. Den högre
ersättningen till de privata utförarna beror på kompensation för kostnader som
den kommunala utföraren inte står för själva och som ligger centralt, som HR, IT
och hyror.
För att kunna gå vidare i arbetet med att ta fram en ny ersättningsmodell att gälla
från 2018-01-01, finns behov av att genomföra följande:
• Översyn av verksamhetssystem – för att få kvalitetssäkrade underlag
för beställd och utförd tid.
• Minska administrationen – underlätta arbetssituationen för främst
utföraren.
• Omvärldsanalys – för att se om det finns kommuner som har hittat en
modell som skulle få acceptans och fungera i Strängnäs.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Den kommunala utföraren har sedan timersättning för utförd tid infördes 2012,
högre kostnader än den beslutade timersättning och beräknas ha det även under
innevarande år. Den nya föreslagna högre ersättning kommer inte att påverka
socialnämndens kostnad för hemtjänstinsatser som utförs av den kommunala
utföraren. Däremot beräknas den nya ersättningen generera ökade kostnader
med knappt 1 miljon kronor för tid som utförs av privata utförare. I nuläget kan
dock den ökade kostnaden som det nya förslaget innebär inrymmas i
prognostiserat underskott för hemtjänsten 2017.
Övriga konsekvenser

Beslutet bedöms inte medföra några kvalitativa konsekvenser för kund.
Uppföljning

Beslutet behöver inte följas upp.
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Beslutsunderlag

Inga övriga beslutsunderlag bifogas.
Beslutet skickas till

-

Inger Grindelid
Socialchef

Annika Jungklo
Planering och utvecklingschef

Barbro Ernald
Verksamhetscontroller

